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مشكالت األسرة املوصلوة يف ظل االحتالل األمروكي  

 (دراسة مودانوة)

 حامت وونس حممود.م.م                               حممد حممود أمحد.م.م

 28/1/2009: تاروخ القبول 29/7/2008: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

مَر المجتمع العراقي بظروؼ بالغة الصعوبة في العقديف األخيريف مف  
القرف العشريف والعقد األوؿ مف القرف الحالي حيث خاض حرب ضروس استمرت 

مدة ثماف سنوات تمثمت في الحرب العراقية اإليرانية تمؾ الحرب التي كمفت 
.  الجانبيف خسائر فادحة مادية ومعنوية
دخوؿ القوات العراقية إلى الكويت  (1990)ثـ تبعيا في الثاني مف آب 

ثر ذلؾ فرض مجمس األمف الدولي الحصار االقتصادي أوالسيطرة عمييا وعمى 
 الذي استمر حتى احتالؿ العراؽ 1990/ آب16(/661)عمى العراؽ بقراره المرقـ 

وكانت لو آثار ومشاكؿ عمى كؿ الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
ىا حربًا عمى العراؽ وأجبرتو عمى الخروج ؤوالثقافية ثـ شنت القوات األمريكية وحمفا

 تعرض المجتمع العراقي أفوكاف آخر ىذه الظروؼ الصعبة  (1991)مف الكويت 
ىا ؤالذي أعقبو دخوؿ القوات األمريكية وحمفا ( يوماً 19)إلى عدواف استمر 

  بمدًا 9/4/2003العاصمة بغداد لتعمف احتالليا ليذا البمد فأضحى العراؽ في 
يقر بأف أمريكا ىي سمطة  (1453)صدر مجمس األمف قرارًا ذي الرقـ أمحتاًل و
والتي )وقد صاحب كؿ ىذه الظروؼ التي مر بيا المجتمع العراقي . (1)احتالؿ

كثير مف المشكالت االجتماعية  (كاف آخرىا وأشدىا االحتالؿ األمريكي
                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ االجتماع .
، عماد إسماعيؿ جميؿ الرواس ، مظاىر السموؾ (الدكتور)خميؿ محمد حسيف الخالدي، ( 1)

، مجمة (دراسة وصفية تحميمية) في المجتمع العراقي إباف االحتالؿ األمريكي أالنحرافي
آداب الرافديف، جامعة الموصؿ، عدد خاص، مؤتمر كمية اآلداب العممي الرابع، عدد 

 .  2-1، ص 2007 ، 47/4
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واالقتصادية والسياسية التي انعكس تأثيرىا عمى األسرة العراقية بصورة عامة 
واألسرة الموصمية خاصة لذا وجدنا مف الضروري التصدي ليذه المشكالت وعميو 

ما ىي المشاكؿ التي : فإف مشكمة بحثنا تنحصر في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي
 تعاني منيا األسرة الموصمية في ظؿ االحتالؿ األمريكي الغاشـ؟

واليدؼ مف ىذه الدراسة ىو التعرؼ عمى طبيعة المشكالت التي تعاني 
منيا األسرة الموصمية في ظؿ االحتالؿ األمريكي وتبرز أىمية ىذا الموضوع في 
كونو يتناوؿ األسرة باعتبارىا الخمية األولى واألساسية في المجتمع وكذلؾ كونو 

يتناوؿ دراسة مشكالت األسرة األمر الذي يساىـ في التعرؼ عمى ىذه المشكالت 
والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ واآلليات التي تعمؿ عمى إزالتيا والتقميؿ مف آثارىا عمى 

نو إذا تـ إعانة األسرة أ ذلؾ فإف أىمية البحث تبرز أيضا في فضاًل عفاألسرة 
عمى حؿ مشاكميا فإف ىذا سينعكس عمييا لتصبح قادرة عمى القياـ بوظائفيا سواء 
عمى مستوى أفرادىا أو عمى مستوى المجتمع وأخيرًا يمكف عد ىذا البحث إسيامو 

.  متواضعة في مجاؿ عمـ اجتماع األسرة
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اإلطار النظري للبحث 

املبحث األول 

حتدود مفاهوم البحث 

مف الضروري تحديد المفاىيـ لما لذلؾ مف دور في اإلشارة إلى المعنى أو 
المضموف الذي يعنيو الباحث تفاديًا مف اختالط المضاميف المتعددة التي قد 

، ليذا سنقـو بتحديد  :- برز المفاىيـ في بحثنا وىيأيشمميا المفيـو
كؿ موقؼ اجتماعي، يقتضي ) يحددىا مدكور بأنيا :المشكمة االجتماعية -1

 . (1)(تغييرًا إلى أفضؿ

ظاىرة سمبية تجمب األذى والضرر لعدد كبير مف )كما حددىا الحسف بأنيا 
أبناء المجتمع وتحتاج إلى اتخاذ عمؿ جماعي لمواجيتيا ووضع نياية 

. (2)(سريعة ليا تنقذ األفراد مف أدرانيا وسمبياتيا
أي موقؼ اجتماعي يؤثر عمى البناء االجتماعي )وتحدد إجرائيًا بأنيا 

. (ويحاوؿ إعاقتو عف القياـ بوظائفو المناطة بو
جماعة صغيرة تتكوف مف زوج وزوجة وأبناء غير ) حددىا غيث بأنيا :األسرة -2

 .(3)(بالغيف وتقـو كوحدة مستقمة عف باقي المجتمع المحمي

مجموعة اجتماعية تمتاز بالعيش في مسكف واحد، )وحددىا سميـ بأنيا 
.  (4)(وبالتعاوف االقتصادي، وبقابميتيا عمى البقاء والتجدد باإلنجاب

عالقة بيف رجؿ وامرأة يقرىا المجتمع ينتج عنيا أطفاؿ )وتحدد إجرائيًا بأنيا 
.  (يقيموف في سكف مشترؾ

                                                 
، معجـ العمـو االجتماعية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، (الدكتور)إبراىيـ مدكور  (1) 

 .   547، ص 1975
، موسوعة عمـ االجتماع، الدار العربية لمموسوعات، (الدكتور)إحساف محمد الحسف  (2)

 .  595، ص 199بيروت، لبناف، 
، قاموس عمـ االجتماع، الييئة المصرية العامة لمكتاب، (الدكتور)محمد عاطؼ غيث  (3)

.  178، ص 1979مصر، 
.   328، ص1981، قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، (الدكتور)شاكر مصطفى سميـ  (4)
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الحالة التي تسيطر فييا قوة مسمحة أجنبية عمى ) حدده أميف بأنو :االحتالل -3
 . (1)(منطقة ما سيطرة تامة

لجوء دولة إلى احتالؿ جزء مف الدولة األخرى بالوسائؿ )وحدده الكيالي بأنو 
العسكرية وعف طريؽ الحرب إلكراىيا عمى الخضوع لمشيئتيا أو تنفيذ 

. (2)(التزاماتيا
ىا عمى العراؽ واحتاللو ؤالعدواف الذي شنتو أمريكا وحمفا)ويحدد إجرائيًا بأنو 

 . (عسكريًا محاولًة منيا إخضاعو وتنفيذه اللتزاماتيا

                                                 

، المكتبة الوطنية، بغداد، 2محمد فتحي أميف، قاموس المصطمحات العسكرية، ط (4)
.  10،ص 1982

عبد الوىاب الكيالي، كامؿ زىيري، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  (5)
.   27، ص 1974بيروت، لبناف، 
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املبحث الثاني 

  مشكالت األسرة
يعد موضوع مشكالت األسرة مف المواضيع التي يصعب تناوليا وذلؾ 

لتداخؿ وتعدد العوامؿ التي تساىـ في إيجادىا والتي ال يمكف حصرىا بكؿ يسر 
وليذا فإننا حصرنا مشكالت األسرة في المشكالت التالية ظنًا منا بأنيا ىي أكثر 

 :-المشاكؿ التي تتعرض ليا األسر وىي
مناذج من املشكالت األسروة 

 :الطالق: أواًل

 األبحاث المتعددة عف األسرة في المجتمعات البدائية والقديمة، أثبتت إفّن 
نيا شأف أي نظاـ اجتماعي آخر واجيت األزمات والتصدعات أ األسرة شأف

 .  (1)وعرفت الطالؽ الذي يعد اكبر ضربة توجو إلى ىذا النظاـ
ويعد الطالؽ مف أىـ المشاكؿ التي يحاوؿ المجتمع تقميصيا ما أمكف، 

 وىو يشير إلى وجود مشكالت تكيؼ (2)وذلؾ لما لمطالؽ مف اثر عمى بنية األسرة
ف التفريؽ يؤدي أل (3)خطيرة لكؿ مف البالغيف واألطفاؿ الذيف يعنييـ األمر

قؿ مف أبالضرورة إلى تفكؾ وتشتيت شمؿ أفراد األسرة وخاصة األبناء الذيف ىـ 
خمس سنوات بشكؿ خاص لعدـ قدرتيـ عمى االعتماد عمى أنفسيـ وتدبير شؤونيـ 

الخاصة، فانفصاؿ األبويف عف بعضيما، يؤثر بدرجة كبيرة عمى نفسية األبناء 
ففقداف الرعاية األسرية وعدـ توفر الجو النفسي السميـ الذي يسوده الحناف 

والعطؼ مف قبؿ الوالديف يجعؿ األبناء ينشأوف في حالة نفسية قمقة ومضطربة 
وينعكس عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لعدـ وجود الرقابة األسرية القادرة عمى 

                                                 

، المشاكؿ االجتماعية والسموؾ االنحرافي، دار المعرفة (الدكتور)محمد عاطؼ غيث  (1)
 .  160، ص 1980الجامعية، مصر

، العائمة والقرابة في المجتمع العربي، دراسات في المجتمع (الدكتور)مجد الديف عمر خيري  (2)
 .  216، ص 1985العربي، اتحاد الجامعات العربية، األردف، 

، ؼ، دار المعار2، االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة، ط(الدكتور)عمياء شكري  (3)
 .  231، ص 1981القاىرة، مصر، 
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  (1)متابعة ومعرفة الصعوبات التي يواجيونيا ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا
  .

وتختمؼ الديانات السماوية فيما بينيا في إباحة تحريـ الطالؽ فالشريعة 
نو مباح في إخطر مشكالت األسرة ومع ذلؾ ؼأاإلسالمية تعد الطالؽ مف 

.  (2)بغض الحالؿ إلى اهللأنو يعد أاإلسالـ، غير 
أما المسيحية يختمؼ موقفيا مف الطالؽ باختالؼ المذاىب، واف كانت كميا 
تتفؽ عمى أف األصؿ ىو أف الزواج عالقة أبدية ال تقبؿ االنحالؿ فيي عالقة 

 والمذىب الكاثوليكي أكثر تشددًا في (3)إليية مقدسة وما جمعو اهلل ال يفرقو إنساف
أما المذىب األرثوذكسي فيو . (4)تطبيؽ ىذا المبدأ فال يحؿ الزواج إال  الموت

صابة الزوج بمرض  يجيز حؿ الزواج بحكـ القضاء ألسباب محددة  كالزنا، وا 
.  (5)الجذاـ، والجنوف، والغيبة الطويمة، واإليذاء

جمع الباحثوف عمى أف مف أىـ أسباب الطالؽ ىي عدـ التوافؽ الجنسي أوقد 
بيف الزوجيف وكذلؾ الحب الرومانتيكي الذي يسبؽ الزواج واختالؼ المستوى 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي وىناؾ أسباب أخرى مثؿ الخيانة الزوجية 

 وأخيرًا فإف المجتمعات ال تتشابو (6)وانخفاض المستوى االقتصادي والمرض والعقـ
فيما بينيا حوؿ أسباب الطالؽ فما يعد سببًا لمطالؽ في مجتمع ال يكوف كذلؾ في 

                                                 

، جمعية نيضة فتاة البحريف، (دراسة ميدانية) 1985مشكمة الطالؽ في البحريف في سنة  (1)
 .  68، ص 1985

، المجتمع العربي مقوماتو وأوضاعو ونظمو، دار الضياء (الدكتور)مصطفى الخشاب  (2)
 .  283لمطباعة،  ال يوجد سنة نشر، 

 .  199، ص 1967محمود حسف ، األسرة ومشكالتيا، دار المعارؼ، القاىرة، مصر،  (3)
، األسرة والحياة العائمية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، (الدكتور)سناء الخولي  (4)

 .  364-363، ص 1989
 .  199محمود حسف ، مصدر سابؽ ، ص  (5)
 .  160، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)محمد عاطؼ غيث  (6)
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ف اختمفت نسبو إمجتمع آخر عمومًا فإف ىذه األسباب تعد مف األسباب الدائمية و
.  حدىا عمى اآلخرأ ةغمب
 : الترمل:  ااياًا 

حد أويؤدي موت . يعد الموت مسألة حتمية يتعرض ليا كؿ إنساف
الزوجيف إلى تغير الدور االجتماعي لمشريؾ الباقي عمى قيد الحياة، ويطمؽ عمى 

 (وفاة طبيعية، الحروب، الكوارث الطبيعية)الزوجة التي مات عنيا زوجيا 
 الطبيعة أفمصطمح أرممة والزوج الذي ماتت عنو زوجتو أرمؿ، وجدير بالذكر 

المتغيرة لألسرة قد أدت إلى نشوء مشاكؿ جديدة في توافؽ الزوج أو الزوجة عندما 
 أو (1)حد الشريكيف يعد عاماًل مف عوامؿ التفكؾأحدىما، ألف موت أيموت 

نو لوال الوفاة الستمر الزواج وليذا فإف الشريؾ أاالنييار ألف االعتقاد السائر 
نما ينظر أ عمى إليواآلخر ينظر   إليونو شخص لـ يفقد أنسانًا محبًا فحسب وا 

 أف وفي كؿ المجتمعات تقريبًا يحتمؿ (2)نو عالقة زواجية ناجحة انتيتأعمى 
تصبح المرأة أرممة أكثر مف حدوث الترمؿ بيف الرجاؿ ويرجع ذلؾ إلى ارتفاع 
نسبة الوفيات بيف الرجاؿ عنيا بيف النساء وتعد وفاة الزوج خسارة ال تعوض 

 ويشعر األقربوف واألصدقاء بالتزاـ خمقي بمد يد العوف إذا (3)بالنسبة لألسرة ككؿ
ما طمب منيـ ذلؾ، وىـ في ىذا ال يواجيوف باالنقسامات التي تترتب عمى حاالت 

رجؿ طيب، حتى لو كانت ىناؾ عالقات  (أو الزوجة) ىالطالؽ، فالزوج المتوؼ
فالمصيبة . عداء بيف األىؿ وأصيارىـ تسقط كؿ ىذه العداوات مع حدوث لوفاة

.  (4)تنسي الكؿ العداوات القديمة
 : عمل المرأة خارج المازل: ال اًا 

 النحو المطرد في المؤسسات البيروقراطية في المجاؿ التربوي وشمولو إف
مجاالت متنوعة تمتد مف الدراسة النظرية وحتى اإلعداد الميني أعطى النساء 

                                                 

 . 383، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)سناء الخولي   (1)
 .  386المصدر نفسو ، ص  (2)
 .  243، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)عمياء شكري  (3)
 .  242المصدر نفسو، ص  (4)
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 (1)الميارات الالزمة لمدخوؿ إلى سوؽ العمؿ والتمتع بدخؿ اقتصادي مستقؿ
. فأصبح النساء يشغمف أىـ الوظائؼ في الدولة ويشرفف عمى أدؽ األجيزة فييا
واكتسبف ما اكتسبو الرجاؿ مف حقوؽ في التعميـ المجاني والرعاية االجتماعية 

  ولقد كاف لمتغيرات التي (2)والطبية وحؽ المعونة في أحواؿ العجز والشيخوخة
طرأت عمى وضع المرأة في المجتمع الحديث والمركز المصاحب ليذا الدور آثار 

 (3)بعيدة المدى عمى طبيعة البناء االجتماعي بصفة عامة، واألسرة بصفة خاصة
حيث يكوف معروفًا ما لممينة مف تأثيرات عمى المرأة وعمى زوجيا وعمى أطفاليا، 

 كؿ ىذا يعتمد عمى عوامؿ عديدة مثؿ الوقت الذي تقضيو في العمؿ ودرجة أف
شعورىا باإلرىاؽ  والتعب، ونمط العمؿ ومقدار الدخؿ الذي تحصؿ عميو، وعمومًا 

 واستقالؿ المرأة (4)ال يوجد مف يستطيع تقييـ كؿ ىذه العوامؿ سوى الزوجيف
 إذا السيما اً زوجًة وأـكونيا االقتصادي وما قد يصحبو مف عدـ وضوح لدورىا 

 تمارس حقوقًا تتعارض مع واجباتيا األساسية في األسرة فيشعر الرجؿ أفحاولت 
ف الوحدة األسرية قد بدأت تفقد مقوماتيا األساسية وبالتالي تبدأ بالظيور أتدريجيًا ب

ف المبالغة في طمب المساواة مع الرجؿ داخؿ األسرة إ و(5)بعض النقاط الخالفية
 يمارس السيادة أو أفيؤدي إلى تصدع األسرة وىروب الرجؿ إلى حيث يستطيع 

 ليذا فإف كثير مف األزواج ممف تعمؿ زوجاتيـ ال (6)يشعر بيا مف الوجية النظرية
نما يخضعوف لألمر الواقع  (الرأي والمعتقد)ال يوافقوف مف حيث  بعمؿ الزوجة وا 

أو لضغط ظروؼ المعيشة، أو بمعنى آخر يكشؼ كثير مف األزواج عف اتجاه 

                                                 

 .  208، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)مجد الديف عمر خيري  (5)
 .  302، مصدر سابؽ ، ص (الدكتور)مصطفى الخشاب  (1)
 . 135، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)محمد عاطؼ غيث  (2)
 .  93، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)سناء الخولي  (3)
 .  159، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)محمد عاطؼ غيث  (4)
 .  151المصدر نفسو، ص  (5)



 حامت وونس حممود/ حممد حممود امحد     مشكالت األسرة املوصلوة يف ظل االحتالل األمروكي

 398 

 وأخيرًا فإننا ال نستطيع أف ننكر بأف (1)محافظ واضح إزاء عمؿ الزوجة عموماً 
ف كانت نتائج ذلؾ  العالقات األسرية التي تعمؿ فييا الزوجة قد تأثرت بعمؽ وا 
تختمؼ مف فئة ألخرى ويعكس ىذا اختالؼ المستويات االقتصادية والثقافية 

برز جوانب ذلؾ التأثير ذلؾ الصراع الظاىر أو المستتر أوالميوؿ الشخصية، ومف 
 ومعاممة األطفاؿ والصمة واالدخاربيف الزوج والزوجة عمى السيادة والميزانية 

بالنسؽ القرابي وتمضية وقت الفراغ وغير ذلؾ مف المسائؿ التي طرحيا التغير 
 . (2)االجتماعي

                                                 

، األسرة في عالـ متغير، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، (الدكتور)سناء الخولي  (6)
 .  186، ص 1974

 .  189المصدر نفسو، ص  (1)
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املبحث الثالث 

مشكالت األسرة العراقوة 

 دخوؿ قوات االحتالؿ وسيطرتيا عمى كافة مرافؽ الدولة وأجيزتيا، إف
كاف سببًا كبيرًا في تفاقـ المشكالت والويالت حيث قاـ المحتؿ بحؿ الجيش 
والشرطة وكافة األجيزة األمنية، وبعضًا مف الوزارات الميمة كوزارتي الدفاع 

فضاًل عف ذلؾ فإف ضعؼ التنظيـ السياسي في أداء دوره األساسي في . واإلعالـ
مف المجتمع وتضامنو واستقراره، وفوؽ ذلؾ فشمو الذريع في إيجاد أالمحافظة عمى 

بسط مستمزمات أمف الناس وحياتيـ، ناىيؾ عف توفر أالسبؿ الكفيمة بصيانة 
 في كؿ (1)الحياة اإلنسانية، مما كاف سببًا كارثيًا في زيادة المشكالت والويالت

مؤسسات المجتمع العراقي ومنيا المؤسسة األسرية فإنيا لـ تسمـ ىي األخرى مف 
مخمفات االحتالؿ وآثاره الوحشية التي طالت كؿ مكوناتيا وعناصرىا الرئيسية آثار 

اجتماعية كبيرة أضرت بوظائفيا ونجمت عنيا خماًل أضر ببنائيا بصورة عامة 
 والتي لـ ترىا األسرة العراقية عبر تاريخيا (2)غمبياأوكانت ىذه اآلثار سمبية في 

ثر سقوط بغداد أالطويؿ سوى في حمالت الغزو المغولي الذي شيده العراؽ 
لى يومنا ىذا (ـ1258)  تعرضت إلى ضربات جوية وحشية بمغ إنيا حيث (3)وا 

. غمب المدف العراقيةأحجميا مئات األطناف مف القنابؿ الصوتية والعنقودية في 
ف ىذه الضربات المتوالية تسببت في فقداف الكثير مف اآلباء واألميات الذيف إو

كانوا يعيشوف مع أسرىـ، ويتكفموف بحمايتيا ورعايتيا مف توفير ألسباب العيش 
سري أو أ األمر الذي كاف يقود في كثير مف األحياف إلى تفكؾ (4)ومتطمباتو

                                                 

 .  14-13، مصدر سابؽ، ص (الدكتور)خميؿ محمد حسيف الخالدي  (1)
دراسة )رباح مجيد محمد الييتي، اآلثار االجتماعية النييار سمطة الدولة في العراؽ  (2)

. 148، ص2005، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة بغداد، (ميدانية
، اآلثار االجتماعية النييار المؤسسة السياسية في العراؽ، (الدكتور)خميؿ محمد الخالدي  (3)

 مؤتمر كمية اآلداب –مجمة آداب الرافديف، كمية اآلداب، جامعة الموصؿ عدد خاص 
.   235، ص 2005، (41)العممي الثاني، عدد 

.  235المصدر نفسو، ص  (4)
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 (1)اجتماعي نتيجة لغياب األزواج أو غياب أدوارىـ ووظائفيـ الرئيسية في األسرة
ىذا مف جانب ومف جانب آخر فمقد واجيت األسرة العراقية مشكمة البطالة الناجمة 

 األمر الذي أثقؿ (2)عف حؿ الوزارات واألجيزة السابقة الذكر وتردي الوضع األمني
غمبيا تؤدييا مؤسسات الدولة أكاىؿ األسرة العراقية بمطاليب ومياـ جساـ كاف 

وقنواتيا المختمفة كوظيفة األمف والحماية، وتوفير الخدمات المختمفة، بما يحقؽ 
 مف األسر العراقية سقطت صرعى ليوؿ الصدمة عمى اً  كثيرأفأىدافيا لكف نجد 

مما سبب تراجعًا كبيرًا في أدوارىا ووظائفيا مما أدى إلى . نفوسيا وعمى حياتيا
 وأصبح انتشار الجرائـ وعدـ (3)انحراؼ كثير مف أفرادىا، في ظؿ غياب السمطة

األماف والتسوؿ والبطالة حاالت مألوفة في المجتمع العراقي وكاف ثمف ذلؾ تدفعو 
 عدـ األماف فضاًل عفف األسرة تعيش حالة قمؽ مستمر أ كما (4)األسرة العراقية

فيي معرضة لممداىمة مف قبؿ قوات االحتالؿ واألجيزة األمنية سواء في أوقات 
ف قصدىـ إرىاب ألمتأخرة مف الميؿ أو في وضح النيار فاألمر ال يختمؼ لدييـ 

الناس وتخويفيـ واعتقاليـ وسرقة ما في بيوتيـ مف أمواؿ وحمي ونوادر تقع في 
أيدييـ فأصبحت األسر العراقية تتوقع المداىمات واالعتقاالت وكسر األبواب في 

 وانعكست حالة المداىمات واالعتقاالت وانتياؾ حرمة األسر العراقية (5)أي وقت
مف قبؿ االحتالؿ عمى األطفاؿ الذي عاشوا داخؿ أسرىـ حاالت الرعب واإلرىاب 

والخوؼ نتيجة لتصرفات المحتميف الوحشية حيث تكوف مداىمات األسرة أماـ 
 يقتؿ كؿ مف األب واألـ أماـ أعينيـ أوأعينيـ وبصورة ىمجية وشرسة ويضرب 

وتستعمؿ حاالت ال إنسانية وىمجية ضدىـ األمر الذي ولد لدى األطفاؿ القمؽ 

                                                 

.  149رباح مجيد محمد الييتي، مصدر سابؽ، ص  (1)
، اآلثار االجتماعية النييار المؤسسة السياسية في العراؽ، (الدكتور)خميؿ محمد الخالدي  (2)

.   235مصدر سابؽ، ص 
، مظاىر السموؾ االنحرافي في المجتمع العراقي إباف (الدكتور)خميؿ محمد حسيف الخالدي  (3)

.  11االحتالؿ األمريكي، مصدر سابؽ، ص 
.  149رباح مجيد محمد الييتي، مصدر سابؽ، ص  (4)
، اآلثار االجتماعية النييار المؤسسة السياسية في العراؽ، (الدكتور)خميؿ محمد الخالدي  (5)

.  232مصدر سابؽ، ص 
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ف الكثير مف واجبات األسرة أ كما (1)والخوؼ والحقد وأمراض عصبية ونفسية
االجتماعية أىممت وانخفض عددىا بشكؿ ممموس فبيف أوقات الدواـ وأوقات منع 
التجواؿ والصعوبات التي يفرضيا نقص الوقود وعدـ توفر الكيرباء ال يبقى لدى 

األسر العراقية إال وقت ضئيؿ جدًا لممارسة األنشطة االجتماعية فاحتفاالت 
 فضاًل عف تغير تقاليده (2)الزواج مثاًل ينبغي أف تبدأ ظيرًا لتنتيي قبؿ المغرب

المتعارؼ عمييا وأخذت السرية تحيط بموعد الزفاؼ ىذا إف سنحت الظروؼ أو 
حد أفراد أحد األقارب حزيف لفقداف أيمغى لعدة أسباب أوليا الوضع األمني أو أف 

 كما أف زيارة المرضى (3)أسرتو عمى أيدي قوات االحتالؿ أو جماعات مجيولة
والعائديف مف السفر والحج أو المقاءات العائمية وحضور مراسيـ دفف الموتى 
ومجالس العزاء كؿ ذلؾ ىبط إلى حده األدنى ناىيؾ عف الزيارات الترويحية 

 . (4)ولقاءات التسمية التي لـ يعد ليا داع
وىذه المؤشرات تبيف لنا حجـ المشكالت االجتماعية وخطورتيا عمى األسرة 

العراقية بنائيًا ووظيفيًا األمر الذي سينعكس عمى األسرة الموصمية وىذا ما سيتبيف 
.  لنا مف خالؿ الدراسة الميدانية

                                                 

.  152رباح مجيد محمد الييتي، مصدر سابؽ، ص  (1)
، بحث منشور، (مونغراؼ مدينة محتمو)موفؽ ويسي محمود، ثقافة األسالؾ الشائكة  (2)

. 8، ص 2004
، 22، مجمة الرائد، مؤسسة الرائد اإلعالمية، بغداد، عدد2007ىالة أحمد فاتح، زواجات  (3)

.  58، ص 2007السنة الثانية، 
.   8موفؽ ويسي محمود، مصدر سابؽ، ص  (4)
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اإلطار املوداني للبحث 

املبحث األول 

اإلجراءات املنهجوة للبحث  

يعد البحث مف الدراسات الوصفية التحميمية ييدؼ إلى جمع : نوع الدراسة -1
الحقائؽ والبيانات عف ظاىرة أو موقؼ معيف مع محاولة تفسير ىذه 

 .  وىذا ما توخى البحث القياـ بو،الحقائؽ

 
موضوع البحث ىو الذي يحدد نوع المنيج المستخدـ : منيج البحث -2

 :-وانسجامًا مع بحثنا استخدمنا كؿ مف

يعتمد عمى الظواىر التاريخية بعد وقوعيا ويستفيد مف :  المنيج التاريخي - أ
. (1)الماضي في فيـ وتفسير الحاضر

ىو تحميؿ ودراسة أي موقؼ أو مشكمة :  منيج المسح االجتماعي - ب
. (2)جؿ تحقيؽ أىداؼ معينةأاجتماعية باستخداـ طريقة عممية منظمة مف 

 

 :مجاالت البحث -3

. سر مدينة الموصؿأُأ شمؿ عينة مف : المجاؿ البشري - أ
 .انحصر في مدينة الموصؿ:  المجاؿ المكاني - ب

.  1/4/2008 – 1/12/2007امتدت فترة البحث مف : المجاؿ الزماني- ج
 

لجأ الباحث إلى سحب عينة مف مجتمع البحث لمحدودية الزمف : حجـ العينة -4
وقمة الموارد المتاحة فضاًل عف تردي األوضاع في المدينة جراء االحتالؿ 

 . أسرة مف وجية نظرنا ممثمة لمجتمع البحث (75)األمريكي وبمغ حجـ العينة 

                                                 

، مكتبة األنجمو 4، أصوؿ البحث االجتماعي، ط(الدكتور)عبد الباسط محمد حسف  (1)
.  201، ص 1975المصرية، مصر، 

، المكتبات الكبرى، القاىرة، 3، قواعد البحث االجتماعي، ط(الدكتور)زيداف عبد الباقي  (2)
.  259، ص 1980
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عشوائية كونيا تسمح لكؿ وحدة بأف تكوف ضمف عينة البحث : نوع العينة -5
عمى أساس تكافؤ ألفرص لجميع وحدات مجتمع البحث وتـ ذلؾ بواسطة 

 . القرعة

 :تـ االستعانة بعدة وسائؿ لجمع البيانات منيا: وسائؿ  جمع البيانات -6

مجموعة أسئمة تدور حوؿ موضوع البحث يتـ توزيعيا عمى : االستبياف - أ
.  ()عينة البحث بعد أف تـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء

عممية تحدث بيف شخصيف المبحوث والباحث حيث يقـو :  المقابمة - ب
 . الباحث بتوجيو  أسئمة لممبحوث حوؿ موضوع البحث

اشتراؾ الباحث في حياة الناس ومساىمتو في : المالحظة بالمشاركة– ج 
أوجو النشاط التي يقوموف بيا لفترة ىي فترة المالحظة وتمت ىذه 

.  المالحظة كوف الباحث جزء مف مجتمع البحث

                                                 

(


قسـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ عبد الفتاح محمد فتحي/ األستاذ المساعد الدكتور .1(  
 .عمـ االجتماع

قسـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ خميؿ محمد الخالدي/ األستاذ المساعد الدكتور. 2
 .عمـ االجتماع

قسـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ شفيؽ إبراىيـ صالح/ األستاذ المساعد الدكتور. 3
. عمـ االجتماع

قسـ عمـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ حمد خضرأعمي / األستاذ المساعد الدكتور. 4
. االجتماع

قسـ عمـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ حارث حاـز أيوب/ األستاذ المساعد الدكتور. 5
 . االجتماع

قسـ عمـ / كمية اآلداب/ جامعة الموصؿ/ حمداف رمضاف محمد/  الدكتورالمدرس. 6
 .االجتماع
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 : الوسائؿ اإلحصائية -7

 100× الجزء =  النسبة المئوية -  أ
                         الكؿ

ؾ ×س =   الوسط الحسابي  - ب
                           مجػ ؾ 

 

 :تـ صياغة فرضية أساسية ىي: فرضيات البحث -8

.  (ىناؾ عالقة بيف مشكالت األسرة الموصمية واالحتالؿ األمريكي)
: لفرضية عدة فرضيات فرعيةاواشتؽ مف ىذه 

. أدى االحتالؿ إلى كثرة المشكالت التي تعاني منيا األسرة الموصمية -1
 .أدى االحتالؿ إلى ضعؼ العالقات القرابية لألسرة الموصمية -2

 .أدى االحتالؿ إلى انخفاض المستوى المعاشي لألسرة الموصمية -3

 .أدى االحتالؿ إلى عدـ توفر فرص العمؿ وانتشار البطالة -4

 . أدى االحتالؿ إلى تردي الخدمات الصحية وصعوبة الحصوؿ عمييا -5
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املبحث الثاني 

البوانات األولوة 

يوضح دخؿ أرباب األسر   (1)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات الفئات  
% 44 33 300000- ألؼ  201000

301000 -400000 21 28 %
401000 -500000 12 16 %
501000 -600000 6 8 %
601000 -700000 3 4 %

% 100 75المجموع 
مف أفراد العينة انحصر دخميـ  (%44 )أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله           

( 400-301)انحصر دخميـ بيف  (%28)ألؼ و  (300-201)الشيري بيف 
( 600-501)انحصر بيف  (%8)ألؼ و  (500-401)بيف  (%16)ألؼ و 
ألؼ وبمغ الوسط  (700-601)لمذيف انحصر دخميـ بيف  (%4)ألؼ و 

.  ألؼ (350.500)الحسابي لمدخؿ الشيري ألفراد العينة 
يوضح أعمار أرباب األسر   (2)جدوؿ رقـ 

الاسبة المئوية التكرارات الفئات 
% 28 21 30–  سنة 21

31-40 30 40 %
41-50 15 20 %
51-60 9 12 %

% 100 75المجموع  
مف أفراد العينة تتراوح أعمارىـ بيف  (%28 )أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

سنة وىي أعمى نسبة  (40-31)تراوحت أعمارىـ بيف  (%40)سنة و  (20-30)
سنة  (60-51)بيف  (%12)سنة و  (50-41)تراوحت أعمارىـ بيف  (%20)و 

. سنة (37.1)وبمغ الوسط الحسابي ألعمار أفراد العينة 
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يوضح المستوى التعميمي ألرباب األسر  (3)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات المستوى التعميمي 

% 16 12ابتدائية 
% 24 18ثانوية 

% 60 45جامعة فأكثر 
% 100 75المجموع 

مف أفراد العينة حاصميف عمى  (%16) نسبة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 
%( 60)حاصميف عمى شيادة الثانوية ونسبة  (%24)شيادة االبتدائية ونسبة 

حاصميف عمى الشيادة الجامعية فأعمى وذلؾ أمر طبيعي يعود إلى كوف مدينة 
تتوفر فييا المدارس عمى اختالؼ  (6)نظر جدوؿ رقـ ي)الموصؿ مدينة حضرية 

 أف األسر الموصمية عمى فضاًل عفمستوياتيا فضاًل عف المعاىد والجامعات 
ىا عمى نيؿ أعمى الشيادات كما أف ءدراية بأىمية التعميـ وليذا فإنيا تشجع أبنا

األسر الموصمية تعطي أىمية كبيرة لموظائؼ الحكومية باعتبارىا ضمانًا اجتماعيًا 
واقتصاديًا والتي ال يمكف الحصوؿ عمييا إال بنيؿ مستوى تعميمي يتناسب مع ىذه 

 . الوظائؼ
يوضح ميف أفراد العينة   (4)جدوؿ رقـ 

الاسبة المئوية التكرارات المهاة 
% 60 45موظؼ 
% 40 30كاسب 
% 100 75المجموع 

ف في دوائر الدولة و غالبية أفراد العينة موظؼأفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 
وىذا يعود إلى ارتفاع المستوى التعميمي ألفراد العينة األمر  (%60)وبمغت نسبتيـ 

في  (3نظر جدوؿ رقـ ي) ما ذكر آنفًا فضاًل عفالذي يؤىميـ لشغؿ ىذه الوظائؼ 
مف أفراد العينة ىـ كسبة وذلؾ لعدـ حصوليـ عمى مستوى  (%40) نسبة أفحيف 

.  تعميمي مما يضطروف إلى القياـ بأعماؿ خاصة بيـ
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يوضح طبيعة سكف األسرة   (5)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات اوع السكن 
% 84 63ممؾ 
% 16 12إيجار 
% 100 75المجموع 

تعود إلييـ ممكية  (%84) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 
السكف وذلؾ ألف األسرة الموصمية تعطي أىمية وأولوية لتأميف السكف لما لذلؾ مف 

نو يعطي ضمانًا أدور في استقرار األسرة مف خالؿ استقالليا عف سكف األىؿ كما 
وديمومة أكثر لألسرة لكي يعيش أفرادىا بعيدًا عف المشاكؿ الناتجة عف السكف 

مف أفراد العينة يعيشوف في مساكف تعود ممكيتيا  (%16 )أفالمشترؾ في حيف 
لمغير مقابؿ دفع اإليجار وذلؾ يعود إلى رغبة بعض األسر المتزوجيف حديثًا إلى 
نما  االستقالؿ بعد مضي فترة قصيرة لزواجيـ وال يستطيعوف تأميف سكف ممؾ وا 

. يمجأوف إلى السكف باإليجار
يوضح الخمفية االجتماعية ألفراد العينة  (6)جدوؿ رقـ 

الاسبة المئوية التكرارات الخمفية االجتماعية 
% 72 54حضري 
% 28 21ريفي 

% 100 75المجموع 
ينحدروف مف  (%72) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

خمفيات اجتماعية حضرية وذلؾ يرجع إلى كوف مدينة الموصؿ مدينة حضرية 
مف أفراد العينة خمفياتيـ  (%28 )أفوغالبية سكانيا مف الخضر في حيف 

االجتماعية ريفية الناتجة عف اليجرة مف الريؼ إلى المدينة التي يتوفر فييا 
 . (الريؼ)خدمات وفرص عمؿ أفضؿ مف سكنيـ األصمي 



 حامت وونس حممود/ حممد حممود امحد     مشكالت األسرة املوصلوة يف ظل االحتالل األمروكي

 408 

املبحث الثالث 

  احملور االجتماعي
يوضح ضعؼ العالقات داخؿ األسرة   (7)جدوؿ رقـ 

ضعف العالقات داخل 
األسرة 

الاسبة المئوية التكرارات 

% 40 30نعـ 
% 60 45ال 

% 100 75المجموع 
لـ تضعؼ  (%60) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

العالقات االجتماعية داخؿ أسرىـ نتيجة االحتالؿ بؿ عمى العكس أدى االحتالؿ 
األمريكي إلى زيادة قوة العالقات داخؿ األسرة وذلؾ ألنو حسب نظريات عمـ 

 الصراع الخارجي يعمؿ عمى تقوية العالقات االجتماعية داخؿ أفاالجتماع 
 الطرؼ عف أي   الجماعة والتي منيا األسرة مف خالؿ توحيد صفوفيـ وغض

ـَ  نماخالؼ داخمي ميما َعظُأ االحتالؿ ) ينحصر االىتماـ بالصراع الخارجي وا 
.   التخمص منوأو  عميووكيؼ يمكف القضاء (األمريكي

نو ضعفت العالقات االجتماعية أمف أفراد العينة إلى  (%40)وأشارت نسبة 
 . داخؿ أسرىـ والجدوؿ التالي يوضح مع مف ضعفت ىذه العالقات

يوضح مع مف ضعفت العالقات االجتماعية   (8)جدوؿ رقـ 
التسمسل المرتبي التكرارات ضعف العالقات بين 
 1 25الوالديف واألبناء 
 2 14األخوة واألخوات 
 3 13األب واألـ 

تشير بيانات الجدوؿ أعاله إلى ضعؼ العالقات االجتماعية داخؿ األسرة 
فقد احتؿ ضعؼ العالقات بيف   (1نظر الجدوؿ رقـ ي%( )40)والبالغة نسبتيـ 

الوالديف واألبناء المرتبة األولى في التسمسؿ المرتبي وضعفيا بيف األخوة واألخوات 
المرتبة الثانية في حيف احتؿ المرتبة الثالثة ضعؼ العالقات بيف األب واألـ وذلؾ 
يرجع إلى االحتالؿ األمريكي الذي عمؿ عمى تقوية العالقات االجتماعية مف جية 
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وعمى ضعفيا مف جية أخرى مف خالؿ محاولة األسرة تفريؽ أعضائيا في أماكف 
بعيدة وآمنة يكوف كؿ فرد مف األسرة بعيد عف البقية خوفًا مف اعتقاؿ قوات 

فدية التي اؿاالحتالؿ أو األجيزة األمنية لمدولة أو خوفًا مف القتؿ والخطؼ وطمب 
تمثؿ مف إفرازات االحتالؿ خاصة إذا كانت األسرة ليس ليا أبناء سوى ابف واحد 

حد أعضاء األسرة ضابطًا كبيرًا في الجيش العراقي السابؽ أو يحتؿ أأو إذا كاف 
منصبًا مرموقًا في الوقت الحالي ىذا الوضع يدفع األسرة أف تعمؿ بنفسيا عمى 
ضعؼ عالقتيا الداخمية تماشيًا مع أوضاع البمد المحتؿ الحالية لضماف بقاء 

أعضائيا واقتصار االتصاؿ بيف أعضائيا عمى اليواتؼ أو المقاء الذي يكوف بيف 
.  فترة وأخرى ليست بالقصيرة

يوضح تغيير سكف األسرة  (9)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات تغيير السكن 

% 44 33نعـ 
% 56 42ال 

% 100 75المجموع 
مف أفراد العينة غيروا محؿ سكنيـ  (%44 )أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

النعداـ األمف واالستقرار في محؿ السكف القديـ لكونيا مف األحياء الساخنة 
 كثرة المداىمات الميمية مف قبؿ فضاًل عفولخوفيـ مف عمميات القتؿ والخطؼ 

قوات االحتالؿ واألجيزة األمنية التي ينتج عنيا اعتقاالت عشوائية ألفراد األسرة 
فضاًل عف البحث عف فرصة عمؿ في مكاف أمف كذلؾ لقرب بعض المساكف مف 
مقرات الشرطة واألحزاب األمر الذي يضطرىـ إلى تغيير سكنيـ لصعوبة الوصوؿ 

. إليو لغمؽ معظـ الطرؽ المؤدية إليو
 لـ يغيروا محؿ سكنيـ لكوف أنيـمف أفراد العينة  (%56) أشار في حيف

محؿ سكنيـ ليس ضمف األحياء الساخنة التي تكثر فييا العبوات والسيارات 
المفخخة وعمميات القتؿ والخطؼ األمر الذي يؤدي إلى قمة المداىمات 

 ابتعاد السكف عف مراكز فضاًل عفواالعتقاالت العشوائية مف قبؿ قوات االحتالؿ 
.  الشرطة ومقرات األحزاب
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يوضح المشكالت التي تعاني منيا األسرة   (10)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات تعااي األسرة من المشاكل 

% 60 45نعـ 
% 40 30ال 

% 100 75المجموع 
أكدوا عمى كثرة  (%60)تشير بيانات الجدوؿ أعاله اف غالبية أفراد العينة 

المشاكؿ داخؿ وخارج األسرة الموصمية نتيجة االحتالؿ األمريكي ومف خالؿ 
 ىذه المشاكؿ إفمالحظتنا والمقابالت التي أجريت مع بعض األسر الموصمية، 

ىي عدـ قدرة األسرة عمى تعميـ أبنائيا خوفًا عمييـ مف القتؿ أو الخطؼ وعدـ قدرة 
األسرة عمى توفير المواد الغذائية بسبب قمة الدخؿ الشيري وعدـ وصوؿ مفردات 

 وبيذا تقبؿ فرضية ()البطاقة التموينية مما تضطر األسػػر إلى شرائػيا تجاريا
في  (أدى االحتالؿ إلى كثرة المشكالت التي تعاني منيا األسرة الموصمية)البحث 

 ال يعانوف مف كثرة المشاكؿ داخؿ األسرة أنيـمف أفراد العينة  (%40)حيف أشار 
نتيجة االحتالؿ ذلؾ يعود إلى ارتفاع درجات اإلدراؾ والوعي بضرورة توحيد 

صفوؼ أفراد األسرة في ظؿ ىذه الرحمة التي يمر بيا قطرنا بشكؿ عاـ والموصؿ 
.   الغاشـ بشكؿ خاص أال وىي مرحمة االحتالؿ األمريكي

يوضح تعرض األسرة لجرائـ االحتالؿ   (11)جدوؿ رقـ 
تعرض األسرة لجرائم 

االحتالل 
الاسبة المئوية التكرارات 

% 52 39نعـ 
% 48 36ال 

% 100 75المجموع 
مف أفراد العينة تعرضوا إلى جرائـ  (%52 )أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

مختمفة نتيجة االحتالؿ األمريكي وىذه الجرائـ ىي القتؿ الذي ينجـ عنو الترمؿ 
                                                 

(


 :مقابمة أجريت مع كؿ مف(  
 .15/3/2008، 1969حمد، كاسب، أحمد حسيف أالسيد  .1
   .15/3/2008، 1973حمد عمي، كاسب، أالسيد عبد الرحمف  .2
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نتيجة االشتباكات  ( امرأة تتعرض يوميًا إلى الترمؿ100 أفأثبتت اإلحصائيات )
فضاًل المسمحة مع قوات االحتالؿ واألجيزة األمنية وكذلؾ االعتقاالت العشوائية 

 سرقة ممتمكات األسر مف األمواؿ والحمي أثناء عمميات الدىـ والتفتيش في عف
المنازؿ وكذلؾ انتياؾ حرمة األسرة وعدـ مراعاة حقوقيا في عدـ ترويعيا أثناء 

.  المداىمات وعدـ شعورىا باألمف حتى داخؿ المنزؿ
مف أفراد العينة إلى انيـ لـ يتعرضوا إلى جرائـ االحتالؿ  (%48)وأشار 

مف قتؿ واعتقاؿ وسرقة نتيجة لبعد ىذه األسر عف األحياء الساخنة التي تكثر فييا 
. ىذه الجرائـ واألسباب األنفة الذكر

يوضح ضعؼ عالقات األسرة القرابية   (12)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات ضعف العالقات القرابية 

% 80 60نعـ 
% 20 15ال 

% 100 75المجموع 
أشاروا إلى  (%80) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

 ()ضعؼ العالقات القرابية لألسرة الموصمية ومف خالؿ مالحظتنا والمقابالت
 ذلؾ يرجع إلى التقميؿ مف زيارة أفالتي أجريت مع بعض األسر الموصمية، 

األقارب النشغاؿ أفراد األسرة في أعماليـ وعدـ توفر الوقت الكافي لمقياـ بمثؿ ىذه 
مف وفرض منع التجواؿ المفاجئ الذي قد يستمر لساعات أالزيارات وعدـ توفر 

طويمة يحوؿ دوف القياـ بزيارة ومشاركة األقارب في مناسباتيـ التي منيا الزواج 
الذي كانت تفتخر األسرة الموصمة بكثرة المدعويف  وكذلؾ زعؿ األقارب إذا لـ 
توجو ليـ دعوة الحضور لمزفاؼ لكف الحاؿ تغير بعد االحتالؿ انحصرت دائرة 

ف في فئة قميمة جدًا خوفًا عمى سالمة المدعويف وكذلؾ يعذر المدعويف والمدعو
وكذلؾ بعد السكف عف األقارب إلييـ أىؿ العريس في حالة عدـ توجيو الدعوة 

                                                 

(


 :مقابمة أجريت مع كؿ مف(  
 .15/3/2008 مصدر سابؽ، حمد،أحمد حسيف أالسيد  .1
 .15/3/2008  مصدر سابؽ، حمد عمي،أالسيد عبد الرحمف  .2
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خاصة وانو غالبية ىذه الزيارات كانت تؤدي في ساعات الميؿ قبؿ االحتالؿ الذي 
أحاؿ دوف القياـ بيا واقتصار ىذه العالقات القرابية عمى االتصاالت الياتفية وبيذا 

ضعؼ العالقات القرابية لألسرة  إلى أدى االحتالؿ)تقبؿ فرضية البحث 
نو لـ يؤدِّ االحتالؿ إلى ضعؼ أمف أفراد العينة  (%20)وأشار . (الموصمية

العالقات القرابية وذلؾ لسكف بعض األقارب مع األسرة وكذلؾ لقرب سكف بقية 
.  األقارب مف سكف األسرة
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املبحث الرابع 

  احملور االقتصادي
يوضح انخفاض المستوى المعاشي لألسرة نتيجة االحتالؿ   (13)جدوؿ رقـ 

ااخفاض المستوى 
المعاشي 

الاسبة المئوية التكرارات 

% 76 57نعـ 
% 24 18ال 

% 100 75المجموع 
انخفض المستوى  (%76) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

فرزه مف تداعيات وذلؾ يرجع مف أالمعاشي ألسرىـ نتيجة االحتالؿ األمريكي وما 
 التي أجريت مع بعض األسر إلى ارتفاع األسعار ()خالؿ مالحظتنا والمقابالت

المستمر وانخفاض الدخؿ الشيري الذي ال يتناسب مع الزيادة الحاصمة في 
األسعار وكذلؾ زيادة أسعار المحروقات التي ال يمكف الحصوؿ عمييا إال 

باألسعار التجارية نتيجة لعدـ سد الحصة المخصصة الحتياجات األسر مف 
المحروقات والذي ينعكس سمبًا عمى أسعار النقؿ التي يتأثر بارتفاعيا كؿ البضائع 
في األسواؽ مما يؤثر عمى المستوى المعاشي لألسرة وكذلؾ عدـ تاميف مفردات 
البطاقة التموينية يؤدي إلى انخفاض المستوى المعاشي لألسر وذلؾ بمجوئيا إلى 
شراء اغمب ىذه المفردات مف السوؽ التجارية كذلؾ فإف بعض األسر قد اضطرت 

المتكرر نتيجة ( (2)نظر الجدوؿ رقـ ي)إلى دفع إيجارات نتيجة لتغيير سكنيـ 
 لتعرضيـ لمتيديد بالقتؿ ولكثرة االعتقاالت العشوائية أولسوء األوضاع األمنية 

فتضطر األسر إلى ترؾ منازليا التي تعود ليا ممكيتيا والسكف باإليجار مما يثقؿ 
أدى االحتالؿ إلى انخفاض )كاىؿ األسرة اقتصاديًا وبيذا تقبؿ فرضية البحث 

                                                 

(


 :-مقابمة أجريت مع كؿ مف(  
 .20/12/2007، 1965فتحي محمد عمي، موظؼ، . 1
 .20/12/2007، 1973قيس سالـ أحمد، موظؼ، . 2
 .21/12/2007، 1975خالد عمي إبراىيـ، كاسب، . 3
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 نسبة أفكما أشارت بيانات الجدوؿ أعاله . (المستوى المعاشي لألسرة الموصمية
.  مف أفراد العينة لـ يؤدِّ االحتالؿ إلى انخفاض المستوى المعاشي ألسرىـ (24%)

يوضح الذيف ليس ليـ عمؿ داخؿ األسرة   (14)جدوؿ رقـ 
الاسبة المئوية التكرارات أفراد بال عمل  

% 64 48نعـ 
% 36 27ال 

% 100 75المجموع 
نو أأشاروا إلى  (%64) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

يوجد في األسرة الموصمية ممف ليس لدييـ أي عمؿ أي يعانوف مف البطالة، في 
نو ال يوجد أي عاطؿ عف العمؿ داخؿ األسرة أأشاروا  (%36) نسبة أفحيف 

.  الموصمية
يوضح عدـ توفر فرص عمؿ نتيجة االحتالؿ  (15)جدوؿ رقـ 

الاسبة المئوية التكرارات عدم توفر فرص العمل 
% 76 57نعـ 
% 24 18ال 

% 100 75المجموع 
 أفأشاروا إلى  (%76)ف غالبية أفراد العينة أتشير بيانات الجدوؿ أعاله 

لالحتالؿ األمريكي اليد الطولى في تفشي البطالة وعدـ توفر فرص العمؿ وذلؾ 
وكذلؾ  (وزارتي الدفاع واإلعالـ)مف خالؿ حؿ بعض الوزارات مف قبؿ االحتالؿ 

فقداف فرص العمؿ التي تتناسب مع المؤىالت التي يحمميا األفراد وكذلؾ عدـ 
 قرب أماكف العمؿ مف مراكز قوات فضاًل عفتوفر األمف في أماكف العمؿ 

االحتالؿ أو األجيزة األمنية وكذلؾ نتيجة الفساد اإلداري الذي زادت نسبتو بعد 
االحتالؿ الذي يحصر فرص العمؿ في دائرة األقارب كما أصبحت فرص العمؿ 

أدى )وبذا تقبؿ فرضية البحث . تباع وتشترى مف قبؿ المتنفذيف في الدوائر الرسمية
.  (االحتالؿ إلى عدـ توفر فرص العمؿ وانتشار البطالة
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نو ليس لالحتالؿ أي تأثير في أمف أفراد العينة إلى  (%24)في حيف أشار 
عدـ توفر فرص العمؿ كوف وظائفيـ ليست في الوزارات المنحمة وبعد أماكف 

.  عمميـ عف مقرات قوات االحتالؿ واألجيزة األمنية
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املبحث اخلامس 

احملور النفسي والصحي  

يوضح شعور أفراد العينة بالحاالت النفسية اآلتية   (16)جدوؿ رقـ 
التسمسل المرتبي التكرارات الحاالت 

 1 73القمؽ مف المستقبؿ 
 2 58الخوؼ 
 3 46اإلحباط 
 4 36الكآبة 

 أفراد العينة يعانوف مف حاالت نفسية نتيجة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله 
األحداث التي مر بيا العراؽ بصورة عامة ومدينة الموصؿ بصورة خاصة مف 
حروب وحصار وكاف آخرىا االحتالؿ األمريكي الذي كما يقاؿ زاد الطيف بمة 

وقمب كؿ الموازيف االجتماعية والسياسية واالقتصادية ومنيا الناحية النفسية التي 
 يعانوف مف القمؽ أنيـساءت بشكؿ كبير بعد االحتالؿ فقد أشار أفراد العينة إلى 

مف المستقبؿ والذي احتؿ المرتبة األولى في التسمسؿ المرتبي وذلؾ لضبابية 
المستقبؿ وعدـ وضوح معالمو نتيجة لعدـ استقرار األوضاع فأصبح لساف حاؿ 

األسر الموصمية يقوؿ ىؿ يتحسف الوضع أـ يبقى عمى حالو أـ يزداد سوءًا 
والواضح مف خالؿ مالحظتنا والمقابالت التي أجريت مع بعض األسر الذيف 

 اليـو الذي يعيشونو سيء لكنيـ قمقيف مف اليـو المقبؿ ألنيـ أفأشاروا إلى 
. ()يتوقعونو أسوأ مف الذي قبمو

واحتؿ الخوؼ المرتبة الثانية وذلؾ أمر طبيعي في بمد يسوده العنؼ 
بمختمؼ أشكالو مف القتؿ والتمثيؿ بالجثث وكثرة العبوات الناسفة والسيارات 

حد عمى حالو أثناء ذىابو لمعمؿ أو لمتسوؽ أو أالمفخخة والخطؼ فال يكاد يأمف 
عند ذىاب أبنائو إلى المدرسة أو الجامعة وكأنيـ يمشوف في حقؿ ألغاـ يتوقعوف 

                                                 

(


:-  مقابمة أجريت مع كؿ مف(  
 .10/1/2008، 1985ميسر جاسـ خمؼ، كاسب، . 1
 .10/1/2008، 1980صالح طو محمد، موظؼ، . 2
 .10/1/2008، 1960عمي خالد سمطاف، موظؼ، . 3
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 ينفجر عمييـ في كؿ لحظة وتعاني األسرة الموصمية مف الخوؼ حينما يكوف أف
ال تكوف األسرة آمنة ألنو يأتي ولمنزؿ حتى يعودوا ؿأفرادىا خارج المنزؿ فال تؤمف 

دور المداىمات الميمية المداىمات التي روعت األسر الموصميػة والتي ال تحتـر 
آمنة  حقوقيا مف قبؿ قوات االحتالؿ األمريكي واألجيزة األمنية بأف تكوف األسر

داخؿ منزليا وال تنتيؾ حرمتيا فتداىـ األسرة لياًل ويروع أطفاليا ويعتدى عمى 
نسائيا ويساء إلى شيوخيا ويعتقؿ شبابيا وغالبًا ما تداَىـ األسرة وأفرادىا في حاؿ 

.   لو الجبيفيندى
واحتؿ اإلحباط المرتبة الثالثة ألف األسر الموصمية فقدت الثقة بكؿ مف 

ينادي بأنو يسعى لتحسيف األوضاع في المدينة وبشكؿ أساسي عدـ الثقة 
 الخ 000بالحكومة وبجديتيا في معالجة األحواؿ االجتماعية واالقتصادية و 

فأصبحت األسر الموصمية محاطة مف جميع النواحي فأصبحت أسيرة لتردي 
 عدـ توفر المياه الصالحة لمشرب  مفاألوضاع وسوء الخدمات االرتكازية

واالنقطاع غير المبرمج لمكيرباء وسوء الخدمات الصحية وعدـ توفر فرص عمؿ 
نتيجة تفشي البطالة وصعوبة الحصوؿ عمى المشتقات النفطية وغالء أسعارىا أال 

يؤدي ىذا الحاؿ إلى اإلحباط ؟  
نو ال يوجد متنفس أوأخيرًا احتمت الكآبة المرتبة الرابعة وذلؾ يعود إلى 

 الناحية الترفييية أىممت نتيجة االحتالؿ األمريكي فمـ يعد أفلألسرة الموصمية أي 
ىناؾ حدائؽ ومتنزىات لمترفيو وعدـ قدرة األسر الموصمية الخروج في سفرات 

نتيجة لعدـ توفر األمف والخوؼ مف منع التجواؿ المفاجئ وصعوبة الوصوؿ إلى 
الوقت المكاف الذي يراد الترفيو فيو لكثػرة السيطرات في الطرؽ وازدحاميا في 

، كيؼ ال تشعر األسر الموصمية بالكآبة وال يكاد يمر يـو دوف مشاىدتيا أو نفسو
سماعيا بوجود جثة أو أكثر في الشارع أو األحياء السكنية وكثرة الدمار المادي 
لمعبوات والسيارات المفخخة في المدينة فضاًل عف الدمار المعنوي مف فقداف جار 

حد األقارب أو صديؽ أو أخ أو أب فكؿ ىذه األمور تبعث الكآبة في أعزيز أو 
.  النفوس



 حامت وونس حممود/ حممد حممود امحد     مشكالت األسرة املوصلوة يف ظل االحتالل األمروكي

 418 

يوضح صعوبة الحصوؿ عمى الخدمات الصحية   (17)جدوؿ 
صعوبة الحصول عمى 

الخدمات الصحية 
الاسبة المئوية التكرارات 

% 64 48نعـ 
% 36 27ال 

% 100 75المجموع 
أشاروا إلى  (%64) غالبية أفراد العينة أفتشير بيانات الجدوؿ أعاله إلى 

سوء وصعوبة الحصوؿ عمى الخدمات الصحية بسبب غالء أجور األطباء وقمة 
األطباء الكفوئيف في اختصاصاتيـ ليجرتيـ إلى إقميـ كردستاف أو خارج العراؽ 

خوفًا مف القتؿ والخطؼ وكذلؾ قمة األدوية في المستشفيات والمراكز الصحية وفي 
حالة توفرىا فإنيا ال تكوف فعالة بالشكؿ المطموب فيضطر المرضى إلى شراء 

األدوية الفعالة مف خارج المستشفيات والمراكز الصحية باألسعار التجارية فضاًل 
عف صعوبة نقؿ المرضى لياًل نتيجة لعدـ توفر األمف وخوفًا مف التعرض لمقتؿ 
مف قبؿ قوات االحتالؿ واألجيزة األمنية التي ترابط في الشوارع لياًل وقد حصمت 
حاالت مرضية لياًل وتـ نقميـ إلى المستشفى لكنيـ نقموا إلى الرفيؽ األعمى قبؿ 

نماوصوليـ إلى المستشفى ليس نتيجة المرض   لتعرضيـ إلى طمؽ ناري مف وا 
أدى االحتالؿ إلى تردي )قوات الشرطة والحرس الوطني وبيذا تقبؿ فرضية البحث 

مف أفراد العينة  (%36)كما أشار .  (الخدمات الصحية وصعوبة الحصوؿ عمييا
إلى أنيـ ال يعانوف مف صعوبة الحصوؿ عمى الخدمات الصحية وذلؾ لقرب 
 . سكنيـ مف المستشفيات والمراكز الصحية وكذلؾ لتحسف أوضاعيـ االقتصادية
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املبحث السادس 

 البحث  إليهاأهم الاتائج التي توصل :- أوالًا 
 كثرة المشكالت التي تعاني منيا أفأكدوا  (%60) غالبية أفراد العينة أفتبيف  .1

 .األسرة الموصمية ناتجة عف االحتالؿ األمريكي

أكدوا عمى ضعؼ العالقات القرابية  (%80) غالبية أفراد العينة أفتبيف  .2
لألسرة الموصمية بسبب االحتالؿ مف خالؿ عدـ توفر الوقت الكافي لمقياـ 

 .بالزيارات وخوفًا مف فرض منع التجواؿ المفاجئ

أكدوا عمى انخفاض المستوى المعاشي  (%76) غالبية أفراد العينة أفتبيف  .3
لألسرة بعد االحتالؿ وذلؾ بارتفاع األسعار المستمر وانخفاض الدخؿ الشيري 
وكذلؾ عدـ تأميف مفردات البطاقة التموينية مما تضطر األسر إلى تأمينيا 

 .مف األسواؽ السوداء

 لالحتالؿ اليد الطولى في تفشي أفأكدوا  (%76) غالبية أفراد العينة أفتبيف  .4
البطالة وعدـ توفر فرص العمؿ مف خالؿ قيامو بحؿ وزارتي الدفاع واإلعالـ 

 لمذي أوونتيجة الفساد اإلداري الذي يحصر فرص العمؿ في دائرة األقارب 
 .يدفع مبمغًا مف الماؿ لقاء حصولو عمى فرصة عمؿ

أكدوا عمى صعوبة الحصوؿ عمى  (%64) غالبية أفراد العينة أفتبيف  .5
الخدمات الصحية بعد االحتالؿ بسبب غالء أجور األطباء وقمة الكفوئيف 

 . غالء األدوية وقمتيا خارج العراؽ فضاًل عف أوليجرتيـ إلى إقميـ كردستاف 

التوصيات والمقترحات :-  اايا
:-  البحث تـ وضع التوصيات اآلتيةإلييا    في ضوء النتائج التي توصؿ 

التأكيد عمى وضع جدوؿ زمني محدد النسحاب قوات االحتالؿ األمريكي مف  .1
 . العراؽ

مطالبة الحكومة بالمحافظة عمى األسعار والحيمولة دوف ارتفاعيا وتأميف  .2
 .البطاقة التموينية وزيادة مفرداتيا مع توفير المشتقات النفطية بأسعار مدعومة

المطالبة بالقضاء عمى ظاىرة الفساد اإلداري وتوفير فرص عمؿ دائمية إلفراد  .3
 .المجتمع
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التأكيد عمى ضرورة التكافؿ االجتماعي بيف األسر مف خالؿ تفعيؿ دور  .4
المساجد فضاًل عف حث الحكومة عمى توفير رواتب الضماف االجتماعي 

 .لألسرة وزيادتيا

التأكيد عمى حماية األطباء مف المخاطر التي يتعرضوف ليا مع توفير األدوية 
 .لألمراض المزمنة وغير المزمنة وحث األطباء عمى عدـ المغاالت في األجور
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Family problems under the U.S.occupation 
(Afield study in the city of Mosul) 


Mohamed Mahmood Ahmed & Hatem Yones Mahmood 

Abstract 

The research aims at studying the nature of the 

problems experienced by family under the U.S. occupation 

and the research has come to the result that the most  problems 

faced by the family and poor relations, rampant unemployment 

and low standard of living of the family as well as the 

deterioration of services in general, leaving its harmful effects 

on the family.                                                       
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